ประกาศรายชื่อผู้โชคดี จากการจับรางวัล รายการ
Citi PayLite ช้ อปอิน ฟิ นโชค
ระยะเวลาการลุ้นชิงรางวัล 16 ก.ย – 31 ธ.ค 60

รายละเอียดรางวัล รวม 56 รางวัล แบ่งออกเป็ น
รางวัล ที่ 1

รถยนต์ นิสสัน โน๊ ต มูลค่า 640,000 บาท จานวน 1 รางวัล

รางวัลที่ 2

รถจักรยานยนต์ Vespa Sprint มูลค่า 132,900 บาท จานวน 5 รางวัล

รางวัลที่ 3

ทองคาแท่ง มูลค่า 20,500 บาท จานวน 50 รางวัล

รายชื่อผู้โชคดีดงั ต่อไปนี ้
รางวัล ที่ 1 รถยนต์ นิสสัน โน๊ ต มูลค่ า 640,000 บาท จานวน 1 รางวัล
คุณ ลัดดา หล่อวิจิตร
รางวัลที่ 2 รถจักรยานยนต์ Vespa Sprint มูลค่ า 132,900 บาท จานวน 5 รางวัล
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คุณ สุภาภรณ์ ออไอศูรย์
คุณ จุฑามาศ เณรเนือง
คุณ ภัทรานี ไชยสุวรรณ
คุณ สีร้ ุง เมฆโต
คุณ จารุตม์ จันทร์ สว่าง

รางวัลที่ 3 ทองคาแท่ ง มูลค่ า 20,500 บาท จานวน 50 รางวัล
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คุณ สมชาย กระต่ายแก้ ว
คุณ ไชยสิทธิ์ อยูว่ ิมลชัย
คุณ อุบลรัตน์ พ่วงมงคล
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คุณ รดา แซ่เตี๋ยว
คุณ อัปสร ไตรรัตนสุวรรณ์
คุณ สุรสิทธิ์ มังกร
คุณ สุภทั รา หยองอนุกลู
คุณ วราภรณ์ เขียวอยู่
คุณ ศิรดา ไหลงาม
คุณ วลัยลักษณ์ อมรรัตน์ทวีป
คุณ ราไชฑศวรรน์ เหล่าถาวรวงศ์
คุณ ศิรกุล กาญจนปฐมพร
Mr. WENG SENG MA
คุณ เอกรัศมิ์ มนธาตุผลิน
คุณ อนุรักษ์ เจียมอนุกลู กิจ
คุณ สุวิทย์ ลิมวิภวู ฒ
ั น์
คุณ ธีรารัตน์ ติยะปั ญจนิตย์
คุณ กอบกุล การินทร์
คุณ ทัศภูมิ สุระมานะ
คุณ ณัฐพงษ์ สุขเจริญไกรศรี
คุณ น ้าค้ าง ศรี นางรอง
คุณ ธนวันต์ เสริมลีลาธรรม
คุณ นฐวรรณ เพ็งไพบูลย์
คุณ นิรันดร์ จงเจริญนิรันดร์
คุณ ภานุ โชติประสิทธิ์
คุณ ทิพย์วรรณ วันทัศน์
คุณ พิชยั สินอมรเวช
คุณ ศรชัย เดโชกาธร
คุณ สุชาติ เกษมรัตนกิจ
คุณ ชาญวิทย์ วิทยฐานกรณ์
คุณ สุภาพ พินิจมัง้
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คุณ กฤษณ์ ไพจิตรพิมขุ
คุณ นพพร ปฏิปัณณะ
คุณ วรรธนพล เฮงเลี ้ยง
คุณ โกวิท กีรติจิรัฐิตกิ าล
คุณ อรรถกฤต ปั จฉิมนันท์
คุณ ภาคภูมิ ชาติวรพงศา
คุณ สุนทรี ควรพิบลู ย์
คุณ นุชรี เมธาเธียร
คุณ ธเนศ จรุงพรสวัสดิ์
คุณ ณรงค์ชยั วัฒนวงศ์วรรณ
คุณ โสรัชช์ จันทนบุบผา
คุณ ปริญ กัญจนาทิพย์
Mr. YIP KIM CHEE
คุณ พิเชษฐ ศุภกิจจานุสนั ติ์
คุณ สรศักดิ์ ธนโชติ
คุณ ปิ ยพงศ์ บุณยกิดา
Mr. BYUNGCHAN CHO
คุณ ราวิช กาภู ณ อยุธยา
คุณ กฤษฎา สาวิตรตระกูล

หมายเหตุ ผู้โชคดีจะชาระภาษีเอง โดยธนาคารฯ จะทาการหักจากบัตรเครดิต ซิตี ้ ในกรณีผ้ รู ับรางวัลเป็ น
สมาชิกบัตรเครดิตซิตี ้ หรื อชาระเป็ นเงินสด ณ วันที่รับรางวัล ในกรณีที่ผ้ รู ับรางวัลเป็ นสมาชิกบัญชีซิตี ้เรดดี ้
เครดิต และต้ องผ่านคุณสมบัติ และปฏิบตั ติ ามข้ อกาหนดของทางธนาคารฯ ที่ระบุไว้ ตามสื่อประชาสัมพันธ์
และจะต้ องติดต่อรับรางวัลภายในวันที่ 26 มีนาคม 2561 หากเลยกาหนดถือว่าสละสิทธิ์ โดยทางธนาคารฯ
จะทาการติดต่อผู้โชคดีสารองในลาดับถัดไป

